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Besparingsplaner
För en månad sedan berättade koncernchefen för börs
och analytiker att man skulle komma med en åtgärdsplan för att komma till rätta med de stora förlusterna
som koncernen har.
Det förekommer mycket spekulationer och rykten, och
vi kan lugnt säga, att det är rykten. Den dagen vi blir
informerade om vad som är på gång kommer vi att
sätta ut det på Metall Aktuellt.
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15 Mars 2016

Ledighet under Påskhelgen
4 skift,
ledigt Långfredag 06.00
till annandag påsk 22.00
3 skift,
ledigt skärtorsdagen 22.00
till annandag påsk 22.00
2 skift,
ledigt skärtorsdagen 22.00
till annandag påsk 22.00

Håll utkik på nästa Metall Aktuellt

Sommarvikarier
Företaget har avsikten att ta in 15-20 sommarvikarier.
Huvudsyftet är att man skall kunna bedriva produktion
på olika avdelningar lite längre under huvudsemesteruppehållet.
Företaget kommer inte i år att ta in feriearbetare eller
sk ”sommarbarn”, dvs ungdomar mellan 16-18 år.
Utbyte av släpkärror
Personalföreningen kommer att byta ut två släpkärror
och det innebär att vi skall göra oss av med de gamla.
För vår del är de kärrorna utslitna vilket innebär att vi
inte kan byta in dom. Däremot kan alla medlemmar
som är intresserade lämna ett bud på dem.
Gör då så här:
Lämna ett skriftligt bud i ett stängt kuvert och sänd det
till Jbk expedition. Märk kuvertet med vilken kärra som
avses. Sista datum att lämna in kuvertet är 14 April.
Våra revisorer kommer därefter att kontrollera alla
kuvert och den som har lagt det högsta budet får köpa
kärran för det beloppet.
De kärror som avses är dessa:

Obs. vi har tidigare haft en lokal tillämpning hur man
skall hantera arbetstidsförkortningen.
Nu följer företaget det centrala avtalet som säger:
Det överenskomna schemat utgör ordinarie arbetstid.
Om ledighet då infaller på tid som även
annars skulle varit ledig, exempelvis
infallande helgdag måndag – fredag,
berättigar detta således inte till någon
ytterligare kompensation.

Sommartid
Natten mellan lördag 26/3 och söndag
27/3 går vi ifrån normaltid till sommartid, vilket gör att nattskiftet förkortas
med 1 timme.
Det innebär den som jobbar nattskiftet gör 7 timmar
och får betalt som om man jobbade 8 timmar
Helt enkelt, ingen förlorar något när man går över till
sommartid.

Rabatt badhus
Personalföreningen subventionerar
entrén på badhus.Det gäller när du
köper ett 10-kort.
Tag då kvittot du fått och kom till Jbk expedition så får
du tillbaka 80 % av pengarna kontant.
Du kan få ersättning för tre häften under året.
Förhandlingsläget STÅL
Det har varit en mycket turbulent vecka i avtalsförhandlingarna, efter att arbetsgivarna märkligt
nog tackade nej till medlarnas skiss på ett tvåårsavtal.

Kapellsläpvagn
Last längd
2,8 m
Bredd
1,40 m
Höjd
1,9 m
Last
650 kg
Tjänstevikt 560 kg
Reg Nr
SWO 085

Flyttsläpvagn
Längd
3,6 m
Bredd
1,68 m
Höjd
1,9 m
Last
600 kg
Tjänstevikt 560 kg
Reg Nr
HHO 894

Nu avvaktar alla hur medlarnas nästa steg ser ut.
Så här kärvt har det inte varit på många år.
Du kan följa vad som sker på vår hemsida.

